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bij Plukker, geeien vanaf de brug. Za
zag het en rond I 935 nog uit. U moet zich
achter de boom de later pas gebouwde
Hospeslaan voorstellen. De sloot is, vanaí
hat huisje, later' gedempt. De boom staat er
nog steeds. (W.8.)
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kr.actrtige uitspraak van de heer van schooten, vijkgenoot en

?:::

Ruimtelijke Ordening uerd gedaan tilóens een
l_"thouder van
van de Raadskommissie voor Ruimtólijke ordóning. Aan
l".gadering
Ë orde YEs het plan om 24O huizen te bouwen in de bouwtokatie
L1_u_,nbouwgebied ilooFd', het gebied tussen Brouversvaart en
Ítl lw9g - ln de verkiezlngscampagne en de dlskussie over de
de Gemeenteraad is door bijna aile partijen steeds
tpUYI:!,rtje.s-in
àls er al in dit gebied gebouwd iou wordón, oit in ieder
lestgld' dat haarlemse
voningzoekenden zou zijn en dat slechts
l"yul--voor met een maandr ast van rroositens r 600 in de
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meerderheid

der

vertegenwoordÍgers van

mening, dat aan de eerder gedane uitspraken
niet getonnd mocht worden.
0ok wethouder Van Schooten onderstreepte
dlt, yaarbij hij kennetijk de ondersteuning van
zijn (PvdA) fraktÍe had. Als, zo zei hij,
inderdaad de prijs door gnondspekulatie;;
hoog z0u oplopen dat de bedoelde woningen
niet meer kunnen worden gerealiseerd, dan
bouwen we net zo lief niet.
AIs Wijkraad blijven wij van mening, dat er
inderdaad maBr helemaal niet gebouwd moet

worden, dat lijkt ons nog altijd de beste
garantie 0m ongewilde ontwikkelingen in en

rond het gebied te vermijden.
Hans den Nijs.
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blijkbaan nu toch ook (eindelijk?) tot
gemeentelijke k ningen doorgedrongen.
Terwljl de heer Kraak (VVD) ter vergadering
stelde, dat toch ook duurdere huizen wat heó
betrof zouden mogen, bleef de grote
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Wijkraad heeft steeds betwijfeld of dat wel
zou kunnen, omdat de ultkoop van (tuinbouw-)
bedrijven en vooral spekulanten de grondprijs
veel te hoog zouden maken. Hoewal ons'nóg
altijd geen berekeningen bekend zijn op gronà
waarvan deze besluiten ook werkelijk zouden
!,y.n"r"n worden gebaseerd, is onze redenering
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IHSPRAAK IH STREEKPLAN ZUIDKEHNETíERLAHD

WIJKRAAD HAAKT
. ', jk raad zet zlch al Jaren in voor het
::': -i van de open Iandelijke gebieden rond de
* ' , )e meest concrete bedreiging daarvan op
:' moment ls het vournemen van het
' ,: - em§e gemeentebestuur om in het
- -

- louwgebied tussen Brouwersvaart, Zijlweg

*- jandweg woningsn te bouwen,
'=eÍi zich tegen die

De \Yijkraad
stadsuitbreiding venzet

:: - r middel van een bezwaarschrlft.
- : < de provincie speelt een belangnijke rol in
::ze kwestie.'Het provinciebestuur kan de
- -'ntellJke ontwlkkellngen 1n een
bepaald deel
'

z I de provincie vastleggen ín een streekplan.
^ z0'n streekplan w0rden de mogelijkheden
?ï de onmogelijkheden) aangegeven, die

:r'wezig zijn voor wonen, werkon, verkeer,
-:< neatle, Iandb0uw, mllleu, natuur en
:-dschap. Enkele maanden geleden is een
, -lwerp-streekplan gepubliceerd voor het
: rsterdam-Noordzeekanaal gebied. Voor onze
*'jk is van belang dat in dit ontwerp
.ilgegeven is dat in het bovengenoemde deel
' : fr het Tuinbouwgebied plaats is voor 250
* -rn'ingen. AIs Pnovinciale Staten dit voorstel

BEZWAAR

unieke landgoederen behoeft zowel op
natuurwetenschappelijke maar zeker ook op
cultuurhistorische gronden geen betoog. Hei
bebouwen van het westellJk ïulnbouwgeblld zou
een-nieuwe stap zijn in een reeks, die in het

verleden al zijn gezet wat betreft het
westwaarts opschulven van de haarlemse
agglomeratie en houdt het gevaar in van

verder dichtslibben van de binnenduïnrand,

Naast de van de landgoeseren afgeleide waarde
als bufferzone, welk"e naar ons oordeel
voorop zal moeten staan blj uw afweging, heeft
l',*! tuinbouwgebied ook een eigen

belevingswaarde

voor de bewoners van

de

biJ g eleg en stadswlJl« en voor de
nabij-recreatie. . . . .'
ln de komende maanden zal het
provinciebestuur alle bezwaarschriften
bekijk en en de bezwaa rmak enden horen.
na

Provlnc'lale Staten stellen

het

streelcplan

vervolgens vast in januari lgg7. Wij zijn mèt u
benieuwd naar de afloop.
Ton Rutte.

OOK

066 IS TEGEH

I

:anvaarden, zuu de Raad van Haarlem van het
: ^ovinciebestuur geen tegenstand te duchten
^ ebben als hij een bestemmingsplan
vaststelt,
:at in de bouw van (ten hoogste) ZSO huizen

Het bestuur van D66-Haarlem heeft bezwaar
tegen de aantasilng van de Haarlemse groene

,

ontwerp-streekplan

oorzlet. Als

WlJk

raad zullen wU

ons

atuurlijk tegen zo'n bestemminsplan
enzetten. Wij willen het echter niet zover
aten komen en nu al streven naar het
rappen van deze passage uit het
s:reekplan. Als dat gebeurt zal Haarlem
"

.

sch

-amelijk bij de provincie nul op het rekest
< rljgen als het sen plan vaststelt, dat in
*onlngbouw voorzÍet.

;e Wijkraad heeft dan ook een bezwaarschrift
rgediend bij de provincie tegen de aanwijzing
, an wonlngbouw ln ons gebÍed. '....Het

*estelijk Tuinbouwgebied maakt deel uit van de
: rnenduinrand. Het huidige gebruik van dit
:ebied in zijn geheel als bufferzone heeft een
a a nzienliJke reductie tot gevolg van de
:elastlng vanult de agglomeratie op de duinen
: ^ de daar gelegen landgoederen en
atuurgebieden (o. m. El-swout, Duinvliet, de

r:rlngshoí en het Nailonale park

de

t ?inemorduinen). De waarde van deze serie
l

:

stadsranden, zoals die

voor het

in

het

Amsterdam
Noordzeekanaalgebied is opgenomen. Volgens
het provinciale plan zou woningbouw worden

toegestaan ln de Verenigde polders, het
Tuinbouwgebied en de poelpolder. De
democraten achten woningbouw in die gebieden
nlet alleen overbodlg, maar vlnden het ook
onverantwoond om zo onherstelbare schade
aan landbouw en recreatie toe te brengen.
Ernstig bezwaar maakt D66-Haarlem tegen het
feit, dat de provincie enerzijds het behoud van
de Haarlemse centrumfunctie predikt, terwijl
anderzijds provinciale raden worden gespreid
en vestiging aan het Houtplein van provinciale
dlensten zolang onzeker bllJft.
0nder de verdere opmerkingen van de
democraten m. b.t. het ontwerp-streekplan,
valt een pleidooi op voor een veel geringere
mate van detailering van het plan: er wordt te

veel ln geregeld. Ook is er te
samenhang in het plan. ( lngezonden)
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dag 14 augustus was het zover,
missle Rulmteltjke 0rdenlng van

-:rrder
r Jm

de
de

:emeenteraaU zou gaan beslissen over een
:aak, die velen in de wijk na aan het hart ligt.
' de zomer van
was er door de Firma
-^oolen een oudelg65
schuur afgebr.oken en een
- euwe daarvoor ïn de plaats gebouwd. Voor

::ze

bouw was tevoren geen vergunning

angevraagd, terwijl het zeer duidelijk was
:at dit wel degelijk had moeten gebeuren. De

a

Semeente, die de zark planta Nova
*aarschijnlijk nog niet vergeten is, heeft de
;rnma

dan ook gevraagd opening van zaken te

!even en alsnog een bouwaanvraag in te
:ienen. lntussen heeft.de Dienst openbare

#erken aan de hand van luchtfoto's
rastgesteld of er wel of niet teveel gebied

cebouwd was geraakt. Wat

wel en nÍet mag is
9er kadastraal perceel vastgelegd in een

bestem

mingsplan.

De uitkomst van

de

zijn hiermee vergeleken en het
resultaat was schrikbarend: volgens de
metingen

er blJna dulzend vlerkante
meter teveel! Het Ieek erop dat er iets
behoorlijk fout u/as. Tot onaangename
deskuncligen stond

venrasslng van de meeste raadsleden zlJn de
ambtenaren van de afdeling Ruimtelijke
0r dening echter tot de conclusil gekomen Oat
1n het verleden een tamelijk onduidel.ijke gang
van zaken ertoe heeft geleid, dat thans geeÀ
nechtsgrond bestaat om deze extra bebouwlng
illegaal te verklaren en te Iaten afbreken. 0o[

de 'vernieuwde' schuur valt onder deze
besllsslng, maar daar was uiteraarct wel
degelijk een bouwvergunning voor nodig

g

eweest

.

wij allen het Haarlems Dagblad
hebben kunnsn lezen dat de heer Thoolen met
enlge humor argumenten aanvoerde voor het

Hoewel

in

niet aanvragen vEn een vergunning wEs de
kommissie op dat punt zeer duidelijk: zij vond
dle gang van zaken onaanvaarctbaar en wenste
niet nog eens voor zo'n voldongen feit
geplaatst te worden,

I

Tijdens deze vergadering kwam nos een zeer

belangrtjk ander punt

ter spralie. Nu de
dat er in het
ten zuiden van de

Gemeenteraad heeft besloten

Tuinbouwgebied
Brouwersvaart geen huizen zullen worden
gebouwd, moet er voor dat gebied een nieuw
bestemmingsplan w0rden vastgesteld. Daarin
zal moeten staan wat de Gemeente in de
toekomst met deze zone van plan is te doen of
te laten cloen. Het ls de hoogste tUd rlat er zo.n
plan komt om te voorkomen dat allerlei
ontwikkelingen op gang komen, die tot een
verloedering leiden. Dat er geen woonwijk
komt is te danken aan de grote waarde, Oie hót
gebled nu heeft. Caravanstalllngen ln de open
lucht, het te koop aan bieden van auto's, die

zelfs in een soort

openlucht-showioom
tentoo.nstellen, wildgroel van volkstulnen, dlt
zijn allemaal dingen die afbreuk doen aan die
waa

nde. Aktiviteiten overigens die nu

absoluut verboden zijn!

ook

J

Het huidtge bestemmingsplan dateert

van

1958. Daarom heeft het College van B en W
opdracht gegeven om een nieuw te m'aken. De
WlJkraad en gebrulkers van de grond zullen blJ

het

len van dit bCstemmingsptaí
intensief worden 'betrokken. Binnen enkele
maanden zullen de eerste besprekingen
plaatsvinden. Wij zullen u via de Wijkkrant en
opstel

speclale vergaderlngen op de hoogte houden en
de gelegenheid geven om over de toekomst van
dit voor onze
maar ook voor heel
Haarlem zo belangrtJke gebted mee te denken

wijk,

en te praten. Als u speciale belangstelling
hebt om in onze wenkgnoep Ruímtelijkó

Ordening mee te werken, dan bent u van harte
welkom. Neemt u dan kontakt op met Ouint
[1U], teI.2460t7.
Kopij volgende nummer
de redaktie inleveren.
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DE BEUKENLAAN VAN ELSWOUT
U uit de diverse krantenartikelen kunnen vernemen dat er
I geoln dit jaar hebt met
een deel van de bomen langs de Elswoutslaan. Geregeld
! l.l: 9,:-a-t !_e,?euren
mlJ.echter vragen waarult blUkt, dat voon veten nog ntet dutdett1i ts
I l.lit_ïl:n
y:il.T er iets moet gebeuren met deze fraaie laan. tle bedoeling van dit
II stukle is om U uit te leggen hoe in het algemeen laanbeplantingen verjongd
I worden.

Uiteraard is het belangrijk te weten wat
precles eén laan ls. Een laan is nlets anders
dan een àèn- of tweer-ijige wegbeplanting met
een formeel tintje daaraan. Deze i; het
aigemeen zeer stailge bomenrlJen zÍJn vaak
terug te vinden bij landgoederen ( oprijtanen,
'
enz. ). Dit statige en f ormele kàraktei
ontstaat door de omgeving waarin de
beplanting

ligt,

maar ook door de opbouw van

de heptanting. Lanen z.ijn altijd strak qua
opbouw, d.w.z. de onderli:nge afstand tussen
de bomen is gelijk, de bomen zijn van gelijke
dikte en hoogte en van, dezelfde iooit.

Bovendien zijn de bomen onderling zo dicht bij
el k aa r gepl ant, dat de k ronen op I ateró
) eeftijd èèn aan èèngesloten
bladerdak
v0rmen. |,lenige wandelaar ervaart dit ats een
soort tunnel waar men doorheen Ioopt.
Het grote probleem waEr we op veel plaatsen
rn Nederland mee te kampen hebben is het feit,
dat in het verleden de desbetreffende laan ln
een.jaar ís ingeplant. Bomen hebben, net als
rensenr een beperkte ïevensduur. Bij de beuk
:gt de gerniddelde leeftijd op ongeveer lZ5
jaar. Dat betekent in geval van een beukenlaan
rlèt deze beuken tussen lO0-!50 Jaar ààn voor
esrr aullen sterven. Dit proces wordt vaak nog
. ersneld door weersinvloeden. ln dat geval
-o+t gedacht worden aan extreern droge
i ;,-;;8ts of bi1 voorbeeld zware herfststonrnen.
:., Je ,bauk doet zich bovendÍen een ander
: riiielri]1 VCI$r, narnelijk dat deae soort niet
::c+i: Í*lle aon kan als hij d*ar nírt van jonEs
í' :,?n'*an bïo*tEesteïd ts" ln het geval dat !n

:. ,"j ,3*dt gantal homen weEvalt, zuïïen de
:,: i{* bornen te lijeien kr:jgen van
I -- i.I:aild, 0.w"2. dat door het eonlicht de
: ,,,i*r ;*ut v*rbr.andt, wflfrrdscr uiteindelijk
I l,',itr ,l'*i afster ven, EoCIr het st*eds gnoter
r.' ..1*:i ':an de gaten !n xo"n .beplanting
.:, i:i.ij. ,.4e iaan rijn statiq aarreicht #ri
it.ln sandscheppeïïjke .*;rxn:Je"
- c ,rii:*e,*r"ïsden
*rerdon vaa$( *pen gevall*n
!i' tit ingeplant met jonge homen. tJÍt
c' j' j +,,eten we nu, dat riÍt, behalve,Jat hgt
. 5 -3.i: **n teer n*rnr*eïig heelc qeeft, tevens
:, lii"j,Jiisïrtqssyateem vyeinlq succesvcll is,
.:

=

r-

,,.

,*.

Bijna ,alle boompjes gaan dood of groeien knom

op. De enige echt goede methode is om
geÍaseerd een Iaan te verJongen, waarblJ
aaneengesloten stukken van redelijke lengtà
verjonqd worden. Het aantal fasen en de tiid
tussen de diverse fasen is een keuze die de
eigenaar

in kwestie moet maken. Dit

verjongingssysteem heeft als voordeel dat na
het kappen van de bomen het nieuw te planten
deel quq opzet zeer strak ingeplant kan
worden , waardoor het laankarakter ontstaat.
Nadeel is uiteraard dat afhankelijk van het
aantal fasen de ingreep groot is. Helaas zljn
er geen andere rnethoden die uit technisch of
landschappelijk oogpunt aan te bevelen zijn.
Een ander voordeel van genoemde methode is,

dat ook in de toekomst onze kinderen eÀ
kleinkinderen te allen tijde van een Iaan
kunnen genleten, terwlJl wlJ zelf van het

rosterende deel genoten.
§n het gevaï van de Elswoutslaan ligt het in de
bedoeling dat er weer beuken komen. 0m U een
'indruk te geven hoe snel deze soort in onze
omgevlng groelt, wll ïk U ver"wÍJzen naar de
ïaan echten het poortgebouw, die 35 jaar
geïeden Ís aangeïegd. Aïs binnenkort firet
utt-elndellJke verJongings- en onderhoudsplan
aaï zijn vastgesteldu aal ik daar graag in tret
volgende nummer uitgebreider op ingaàn.
L"

l-enten, Staatsbosbeheer

"

lD

§

?

onthoudt één ding
voor kwaliteit haring
naar:
,l

@uUeLuÍtet
kaar &
rprclal ltcltcnwlnkoltfr

PHILIP KORYING & ZN
Ramplaan

44

Bloemendaalsewqg 287

Telefoon 023 -242133
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.Van de boerCerij ,
Kornemelk, yoghurt,
kwark
.

Fondue- en barbecuesQUSen utt etoen
keóken

o
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C. STAPEL

AARDING

LICHT. KRACHT. BEVEILIGINGS. EN
NOODSTROOMINSTALLATIES
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VIDEORECORDERREP ARÀTIE

Lccndcrt Maeszstraat 106
20tO JT Haarlem
Teleíoon 023 - 24 50

@K REPARÀTIE VA}J OVERIGE
ELEKTRISCIfi HUI SHOUDELIJKE

14

APPARÀTUUR

d

FOÏOOOSTERBAAX
De Rrsrterueg 22, 2014AV flaarlem,

teleficon023-?/170ffi

a

erl

e

LTE

uw hulpbij kleine piinti.r......
RAMPLAAN

40

TBL.241282

LJIIRIT TENNISPARK

en

voorlopige. I'locht

de

uiteindeliike
kroon-uitspraak in overeenstemming zijn met

:

uitspraken van Lindeman, dan is de
consequentle dat Bloemendaal een nleuw
bestemmingsplan moet ontwerpen voor Gcn

ds

BESLISSING NU NABIJ!
I e uitrit van het tennispark Duinvliet
"

:

komt

nljwel zeker aan de Elswoutslaan. Dit is

onclusie, die

te trekken valt uit

de
de

lpmerkingen va'n Raad van State-medewerker
-lndeman tegenover een delegatle van de
*ijkraad: en de heer Stapel, inwoner van de
.eendett l'leeszstraat. De voorlopige uitrit van
dit moment wordt danwaarschtjnlUlc deílnltief .
ien voet/fietspad naar de Ramplaan zal-daarbij
rerplicht gesteld wbrden.

definitieve

Àlhoewel dat rveer alle rulmte voor nleuwe
bezwaarschriften biedt, tiikt de speelruimte
nu echt opgesoepeerd. Er is (biina) een eind
gekomen aan d.ertien jaar bakkeleien.
Paul l'tarselje

ien alternatieve .auto-ontsluiting wordt gezien
als een aantastlng van het landgoed Elswout,
rretgeen in strijd is met het rijksbeleid. I'laar

u

afgózien daarvan heeft, volgens Lindeman, de

provlncle

nlet het recht een

uitrit op de huidige plaats '

Ramplaan

auto-ontslgiting te eisen. Jn 1977 heeft de
Kroon zich immers nadrukkélijk uítgesproken
over de wijze waarop de gemeente Haarltm 9I
Bloemendaal zich dienden op te stellen: De
ultrlt zou aan de Bloemendaalse Elswoutslaan
komen en Haarlem moest een voetpad naar de

tenntsPork
N

zodra de Elswoutslaan
Er zlJn daarna geen
was.
ultrlt definltlef
f eitelijke wijzigingen in de omstandigheden

Ramplaan toestaan,

vqrontwoo

voor mqte

gekomen. Lindeman bevestigde het gelijk van
àe wijkraad.De provincie moet zich dus bij de
uitspraak van de kroon van 1977 neerleggen'
Lindeman kon zich niet vinden Ín het verzet van
te 'wijkraad tegen het Ramplaan-voetpad'
vVeliswaar was de wijkraad in 1977 nog geen

partij, maar hij heeft nu -wel- het recht^li9h

hiertegen te verweren. De Raad van State
medewerker wa§ het niet een§ met de
aangevoerde argumenten. De gevreesde
parÉeeroverlast z0u uitblÍJven, dacht hU'

omdat de

oanwezige

Elswoutslaan-

parkeerplaats ruimschoots Voorzag in de
behoefte en op kortere aÍstand van de banen
lag. Tennissers uit de wijk hebben trouwens
Uait Uii een voetpad naar de Ramplaan, aldus
Lindeman.

Een nleuwe l« roon-ultspraak werd overlgens

noodzakelijk', omdat do provincie Noord
Holland eón Bloemendaals bestemmingsplan
verwlerp, waarln een auto-ultrlt werd
geregeld op eon andere plaats dan de huidige

ï

HET YERKEER

Í

De laatste ontwikkeling in de praktijk is
verrassend. Het parkeren ln de Ramplaan
neemt inderdaad wat toe. 0p dit moment is
evenwel veel ernstiger dat voor sommige
mensen het omrijden langs Kraantje Lek
bliJkhaar zo'n probleem is, dat ze tegen de

rtjitcnttng ln de Elswoutslaan lnrlJden 0m' z0
frót tenntópark te bereiken. Dat dit volstrekt
onverantwoordel iJk e gedrag onh e rroepel ijk tot
ernstlge ongelukken moet lelden zal dutdelUk
zijn.

12

NIEUI,Ií ïi/ERKSEIZOEN DUINVLIET IN AANTOCHT

Over een paar weken zal de'herfst zijn intree
weer gedaan hebben en als de bladeren van de
bomen zullen zijn gevallen, is het weer tijd om
de werkzaamheden in Duinvliet te hervatten.
0pmerkzame wandelaars zullen gezien hebben
dat met name aan de Westzijde van het terrein

dit

seizoen

de

toegenomen en het

bospest víeer enorm is
is de hoogste tijd om daar

eens sen flinke opnuimbeurt te houden. Als
ergens geldt, dat vele handen llcht werk
maken, dan is het hier wel. Daarom wil ik
hierbij iedereeir ,alvast op deze prettige en
bljzonder nuttlge vrije tlJdsbestedlng wlJzen.
,Al 'degenen, die in het ,verleden al eerder
meewerkten krijgen binnenkort een brief thuis
met de nieuwe werkroosters. Zlj, die aan
willen siuiten bij de ploeg'kunnen ínlichtingen
verkrlJgen blJ

I

,
I

HAI|S DElt

Opbellen verplicht
welkoml

]ilJS ,TEL. 2{5{90.

tot niets, iedereen

C

H##E

is

Wlj hebben gesn oudo foto's maer !
WiJ willen graag de traditie voortzetten om
een oude foto uit de buurt op de voorpagina te
hebben. Wie kan ons daarvoor een of meer
oude Íoto's oí aanzlchtkaarten lenen.

Neemt

u

alstublieft kontakt op met Jokc

Blrnrjre.r, tcl
BIJ

2157+4 -

voorbaat onze hartellJke rlank

!

is vooruitzien:. . . . Wie schrijft voor
het Kerstnummer (jawel, nu al) een passend
verhaal.
Als u een ldee heeft , neem dan kontakt op met
Regeren

Joke BlantJaar,

tol 2+5711.

YIE SCHOOT OP LOTJE ?
EN WAAROTí ?
TUINBOUT{GEBIED:

ILLEGALE ÀUTOSHOWROOTT

'Tot over drie weken

I

De autodeur klapt

dicht. Langzaam draait de auto,

zwaar

beladen, de straat uit. Zij gaan naar lerland,
Jeanette zorgt voor de poezen. Een paar dagen
later is Lotje er niet bij het eten. Ze ligt in de
tuin, eet niet veel, reageert niet en is nat. ln

haar zij zit een klein rond gaatje.

De

dlerenarts denkt ootsdat het een schotwond is.
De'foto's bevestigen het. Een diabolokogelt.le
uit een luchtdrukpistool of -buks zit in de buik
van Lotje, die intussen niet meer weet dat ze
leeft. 0peratief wordt de kogel uit haar milt
verwlJdend. fr zUn haren mee naar blnnen

getrokken door

de kogel en ze

heeft

buikvliesontsteking opgelopen. Het zal er om
spannen of ze blrJft leven. Het pollUeteam
Zuidwest is zeer verontrust gn stelt direkt een
buurtonderzoek in. Buren van Lotjes baasjes in
de Denijs van Hullelaan hebben wel eens tikken
gehoor'd tegen het raam aan de achterzijde van
hun wonlng. Eèn buunman hooncle zelfs lets dat
veel op schoten leek, vanuit de richting van de
Hospeslaan; maar niemand weet wie de dader
is, De Hospeslaan-buren doen er het zwlJgen
toe. De agent, die met het onderzoek belast
rs, heeft zelf s het ideg dat hij wordt tegen-

is door wijkbewoners benaderd
over het feit dat er auto's, die op een stuk

De Wijkraad

weil and bij de zuidelijke hoek van de
Vlaamseweg en de Randweg geparkeerd staan,
openlijk te koop worden aangeboden. I{en
vroeg zich af of dat zomaar kon.
Wij hebben hierover kontakt gehad m'et het
stadhuis, waar men ervan op de hoogte bleek
te zljn en waar men bovendlen te kennen gaf
dat een en ander illegaal is, in strijd nameÍiif
m et h et bestem mingspl an. De a mbtenaa r
beloof de op korto termijn aktie te zullen
ondernemen.0p het moment dat dit wordt
geschreven heeft deze akile evenwel nog geen
zichtbaar resultaat gehad.

0uint

È1ul

SCOUTING

HALLO JONGENS

EN

9e*eiÍ..

irgt cagen zrelig in een hoekje. Jeanette
voent haar en z e t1.1kt het te halen. Lïjkt, want
olotseling begint ze te uit te drogen. Dankzij
:En infuus over,ee:t ze ook dat.
: s de elgenar'en ilt lerland terugkeren en
- : ttrust de sleutel tn de voordeur steken
::". -otje nog steeds en naan het zích nu laat
aa^zren zal ze het reaaen, dankzij grote
Lot.1e

MEISJES

5 T/tl 7

rnspanningen van de djerenarts en van
Jeanette. Wat rest ls een for.se rekenlng van

de arts en grote verontwaardiging en
teleurstelling. Als je last hebt van katten of

írustatles kun Je altud kontakt zoeken met hun
eigenaar of een emmor water over het beest
gooien of voor de spiegel gaan staan als je
zonodÍg op iets wilt schieten. . ,
Misschien is de moedige schutter geschrokken

van de polltle-aandacht, maar veel

hoop
hebben wíj nÍet: als de baas van Lotje een paar
dagen thuis
vindt hU plotseling een

is,

kogelgaatJe 1n een achterraam. Zo kan èèn
kwade buur het woonplezier van velen
vergallen. Jammer, maar waar.
Paul 11a rselje
I

Zou Je het leuk vínden 0m een BevertJe te
Kom dan eons een kijkje bíj on§

worden?
nemen.

Wat wordt er zoal gedaan? Leuke spelletjes,
zingen, speurtochtjes, knutselen.

Je

vrlendJes

wel kom.

Wfj starten

of

vrlendlnnetJes ziJn

ZATERDAG

ook

20 SEPTEMBER om hatf I I

tot l2 uur, het ïs op de zolder van het Zijltje.

lnformatie of opgeven bij Margot Rurup SZiqOg
Karin van Wijk
|lirjam Buijert

245544
520680
de heer Houtkamp 356454

t4

ET

WAPEN VAN KENNET1ERLAND HEET ïIEER

YAHOUDS DE STINKEHDE E}1}1ER

'

-e'. ::'e aan het eind van de Ramplaan, tot
r'lr^*, bekend als het 'Wapen van
(:^^:-srtand', is van naam veranderd. Aan
de le.e' hangt nu een doon Max Koning
!e: :' ':e.d uithangbord met daarop de
"'?-',t?' naam... ' Yanoud$ de stinkentr
crí mer'. Deze onwelriekende betiteling
s:''-: 'ang geleden al bij de uitspannlng
QÉ'l:l;'i te hebben. over het hoe en waarom
c,iioverigens onbevestigde, verhalen

,'lt'

"wg0,

c':

COHPUTERLEs§EtI
Wegens het succes van twee vorige cursussen
organiseert de Vrouwenbond FNV opnteuw twee
cursussen'Kennismaken met de computer'. De
cursussen zijn bedoeld voor vrouwen die wat

wlllen weten over computergebrulk ln

de

samenleving en ook zelf eens willen werken
met een computer. Zowel beginners als
vrouwen die de vorige cursus hebben gevolgd
kunnen meedoen. U kunt U voor. een van de
cursussen opgeven bij Diana Harkes, telefoon
21 7?O7. Bij haar kunt U ook meer informatie
k rijgen.

:s

eenste piaats was het cafè vnoeger een
)'.srpi0ats voor vissers uit Zandvoort en
c?r: r cuden emmens met vis bij zich hebben
Cie een ongetwijfeld onprettige Iucht
§e'a..
'e'
lebben
rverspreld.
Fe'" : *eede verhaal is dat vnoeger het toilet
r',' buiten bevond, een Situatie, die rond de
EE-*''#rsselÍng normaal was, de rest kunt u
^à',,,rljjk wel raden.
u''- ^eDben geprobeerd de ware toedracht te
a:"'.e"halen, maaar helaas is dat on§ niet
;e ,('.. llocht er onder u iemand zijn, die er
-.:' cver kan vertellen, dan hopen wij dat u
e' e- ae redactie belt.

,3,r

:

Winnie Bartlema

'í

KRUISYERENI6IN6.

a. ln oktober wederom enkele gespreks0roepen voor vaders en moeclers van peuters
van 2 tot 4 jaar. ln zeven bijeenkomsten
komen onderwenpen aan de orde als: wat
beleven klndenen van deze leeftUdi hoe stel Je
gnenzen; wat te doen met boosheid, anget en
jaloersheid i slapen, eten en zindelijkheid;
heeft straffen wel zin; spel en speelgoed, tijd

voor jezelf.

b. ln

samenwerklng

met de

Stichtlng
Dienstencentra Zuid-Kennemerland de reeds
jaren bekende 0uderen Sport- en Spelinstuif

in de BeïJneshal, Statlonspleln 134 ( op
woensdag van 2-4 uur).
c. Eveneens in samenwenking met deze

Stichting een Sport- en Spelinstuif voor ouderen in de Spaarnehal, Fie Carelsenplein l,
t.o. het grote winkelcentrum in Schalkwijk(op
donderdag van 10-12 uur).

Verdere informatie bij de Kruisvereniging
tel. 51 9lZ0 (dageliJks van 6.30 tot
17.00 uur). t{et 'ouderen' onden b, en c.
worden dames en heren van 55 jaar en ouder
bedoeld. Aanmelding voor de groepen onder
a. voor 30 septemben a.s.

Haarlem,

15
OUDEREHCONT ACT OVER,YEEH

Het'0udenenconta:', lve.v80í'r' orqaniseert

- x2tr de zo bekende
S0cleteltSmldda,l.. i. .,0i 0p dinSdag van Z-5
uur in ''t Z- :.:' aan de Korte Zijlweg.
Onderbreki"; .?' .e: normale programma
doet zjch .::- :l :e drnsdagen 7 oktober, 4
novembe^ *- - :n:Éi'tber. 0p 7 oktober vindt
er nl r:' ::,' : :-: tver de VelUwe plaatS met
vele ?"-:.::: en op ,l november en 7
det: -: - § : ' :: eÍ' om lO uuf een H.I1is
::, 4 november gevolgd door
Ee':-:ï--n:-r
.:".:op 2 december zonder
,r r'' : t- -(:-, omdat men dan 0m 2 uur in "t
-. - : :', het 5t. Nicolaasfeest wordt
+ - : .'i, tn dit is nog niet alles, want op
::::-:a; il en zondag 17 oktober is er een
:'::: lentoonstelling van de handwerkclub,
., e'eens in ''t Zijltje' ( er is overigens nog
: aais b11 deze club) en op l7 december een

vanaf

septembe

WIJZ I 6I N6 TELEFOONNUHHERS

GE}IEEHÏEREINI6ING

=

,e'stviering in het Kegkelijk

:

Centrum aan de

a.nplaan. Vendere informatie wordt graag
, e rst rekt door de heer H. Elzinga, llidden
-;rndorpslaan 5, tel, Z4 18 10. Ook kan men
aie 0p dinsdagmlddag ln 't ZUltje'verkniJgen.
Yen kan dan gerust eens komen binnenlopen.
l,e koffie staat klaar.
BIJSCHOLIHG
Het Voorlopig Educatief Beraad Haarlem en de
Stic hting Welzijn Haa rlem hebben een boekje
..lrtgegeven dat een overzicht geeft van
oasiscursussen voor volwassenen in Haanlem.
)eze cursussen zijn bestemd voor mensen
',,anaf I8 jaan, die de Iagere school niet hebben
afgemaakt of bij wie datgene, dat ze daar

'ebben geleerd wat ls weggezakt. Er ziJn
r..'.sUSSgÍ't nederlandse taal, nekenen en
:'!emene ontwikkeling en cur§ussen voor hen
: ? "n oeite hebben met lezen en sch rijven.
' :: ^ t,uttenlandse mannen en vrouwen worden
:' : !eciale cursussen gegeven. l-let boekje ís
( : -elsrcos te verkrijgeo, o. m. bij buurthuizen,
'e: YA lC, Koningsstraat 14, ABC en de
l-::'w1Jsw1nkel, Koningstraat I6, JHVU,

r-Derstnaat

Door het in gebrulk ne men van een ni euwe
telefooninstallatie heeft de Gemeentereiniging
de onderstaande nieuwe telefoonnummers
gekregen: algemeen nummer
l80l0g
nummer voor grof huisvuil l8ol80
nummer llilieupolitie
I80l50r
*tussen l3 en l.l uur.

RA}lPERTJES
llc zoek iemand in de buurt d'ie gedurende
Iangere tijd een aantal avonden per week
op mijn zoontje van drie en een half jaar

wil passen. llarijke Elzenga,

Ramplaan

63, tel . ?4 57 5O ('s mo,.gens van g tot
11.50 uur).

De Stichting Haarlem tegen Fascisme en
Discriminatie zoekt medewerkers ( m/v) voorr

met name de werkgroep Voorlichting

en

Documentatie en d3 werkgroep Buurthuizen,
Onderwijs en Training. Verwacht wordt dat
men meedenkt over het te voeren beleid en dat
men ongeveer 6 uu,- per week werkzaam ls.De
stichting is een gesubsidieerde organisatie die
gevormd wordt door vrijwilligens. Zij is een

37 en het Euitenlands
^i
J,#0r'tcentrum,
Pr" Beatrixplein 4.
'

lnformatlepunt waar men terecht kan met
vragen over fascisme en discriminatie.

rentoonstelling

voorna.melijk

t

a

Tevens ontwikkelt zij activiteiten en projecten,

van

werkstukken van
in de Kloostergangen

raarlemse huísvrouwen
het Stadhujs. 0nze wijkgenote ilsa van
Iren-Hendrlx neemt daaraan deel met teken*

', Er-r

'

I

en schrlderwerk.

'3tim

lToktober: maandag 1t.00- 17.00u.,
:r^sdag t/T vr'1Jdag 10.00- I7.00 u.

buurth uiz en.

gericht op scholen

en

Belangstellenden kunnen zowel schriftelïJk als
telefonisch contact opnemen met Ron of llia,
postbus 284, 20OO AJ Haarlem, tel. Sl 5S 4i
( maandag t/m vrtJdag van ll tot t5 uur).
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bii de Spaarbank is erg aantrekkelijk.
Door ern snelle schade-afwikkeling. De opzet is
eenvoudig en dus geen rompslomp. Alle bescheiden
kunt u in een stevige cassette opbergen.

Ja, verzekeren

1

Autornatische premiebètaling
pèr maand, dus plezierig gespreid.
U wordt nooit meerbvervallen
door hoge nota's. En u betaalt geen
cent extra. Een hele zorg minder.
l

3

Soe;rle schade-afwikkeling en snelle uitbetahng
Het schadeÍbrmulier is probleemloos
in te vullen en meestal hebt
u uw geld al nà een paar
dagen op uw bankrekening.

\

\

Alle documenten in heldere begrijpeiijke
taal. Dus geen moeilijke en ingewikkelde
teksten. En de verzekeringen die dat
nodig hebben zijn geindexeerd. Zodat ze
automatisch op peil blijven.

\

\

6

Stevige op.
bergcassette

\

voor uw
verzeke-

\

ringspakker.
Nooit meer

\

zoeken.
Voor elke

Uniek systeem van drie formulieren.
Geen papierwinkel maar voor elke
verzekering nooit meer dm drie
formulieren. Altiid in dezelfde opzet
En al zoveel mogeliik r,óór-ingevuld.

5

verzekering
een aparte

hms (met
korte beschrii ving).

Ubentverzekerdvantop-

Kan zo in
uw boeken-

kwaliteit. Grote

kast.

é '
j ë en betrouw- - .

bare maatschappijen werken
voor u. En toch hebt u
alleen met ons te maken.T

Doe meer met de spaarbank die meer do€t.

nutsspaarbank
West Nederland

Gazelle

-

o
h

-

VOOR EEN DESKUNDÍG AANKOOP-ADVÍES
EN looo/o SERVTCE: BOLLAXID
MEER DAN HALVE EEUW FIETSEN.VAKKENNIS
O REPARAilES

U

Juncker
Vesting

. ALLE MATEN BANDEN
. ONDERDELEN
. TOEBEHOREN
ook voor olle soort€n Philips glocilompcn,
T.L.- buizcn an elektro- moteriool

A.G. DE HAAS RAIUPLAAN 46

ARTIFLEUR
. ONTL/ERP. AANLEG .

.

voor u ktoqr
.

soorten
bruinbrood
o elke
reklame
VQN
. koek
o12

EN DIERENBENODIGI.IEDEN
TEL; ZlSttBL

grote sortering
Vloerbroden

ONDERHOUD VAN
BLOE.I'IIN . PLANÏE N

RAtlPL'qRN 24^

24 05 53

oI lrg 'TULLENIAn
ioor
stqot

EN

TUI}IEN

TEL.

en

ROLLAND

L.
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